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1. Voorwoord 
 
TEKST VOLGT 
 
Namens de fractie SGP-ChristenUnie Goes, 
Johnny Lukasse (fractievoorzitter) 
 
 
Ook deze gemeenteraadsverkiezingen  gaat 
over mensen, raakt ook u en de manier waarop 
we in Goes samenleven. Vier jaar geleden 
presenteerden we onze plannen onder de titel 
‘Samen’, voor de periode 2018-2022 hebben we 
gekozen voor ‘Samen verder’. Want er zijn veel 
goede dingen gedaan en we willen samen 
verder komen. Verder met een Goes waar het 
goed wonen is voor alle mensen. We geloven 
ook in de vrijheid die God ons geeft, om als 
mensen onze keuzes te maken binnen het kader 
van de Bijbel. Keuzes uit liefde voor onze 
naasten, uit dank voor de vrijheid die wij 
kregen.  
 
Met veel plezier heeft de programmacommissie 
aan dit document gewerkt, samen met u en de 
hele fractie. Het resultaat is een mix van 
bekende standpunten, aanscherpingen en 
nieuwe inzichten. Een verkiezingsprogramma 
waarmee we vooruit kunnen, dat is onze 
overtuiging. Doet u mee? 
 
Namens de commissie Verkiezingsprogramma 
2018_2022, Jan Jaap Bouma en Jos Lukasse 
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2. Uitgangspunten 
De samenwerkende partijen Staatkundig 
Gereformeerde Partij (SGP) en ChristenUnie 
hebben tot doel, elk vanuit hun eigen grondslag 
en doelstellingen, een christelijke, 
constructieve politieke bijdrage te leveren aan 
het besturen van de gemeente Goes. De 
partijen gaan uit van het gezaghebbende en 
onfeilbare Woord van God. De hiernavolgende 
uitgangspunten moeten dan ook zodanig 
gehanteerd worden dat ze in overeenstemming 
met de Bijbel zijn. 
 

a. De partijen erkennen Gods heerschappij 
over het leven en dat de overheid door 
God is ingesteld om alles in deze 
maatschappij in goede banen te leiden. 
Ze zullen de gemeentelijke overheid 
waar dit nodig en passend is hierop 
wijzen, met het oogmerk dat het 
gemeentelijke beleid daarvan 
doortrokken is. 

 
b. In het beleid van het gemeentebestuur 

dient Gods heilzaam gebod om Hem lief 
te hebben boven alles en de naaste als 
onszelf, centraal te staan. (Mattheüs 
22: 37-39). 

 
c. De partijen zijn van mening dat het 

bestuur van de gemeente Goes dient 
plaats te vinden vanuit een visie die is 
ontleend aan de Bijbel. De Bijbel is het 
Woord van God, onze Schepper, en is 
een Boodschap voor alle mensen. Het 
Woord van God is ons fundament, ons 
anker en ons kompas. In de Bijbel 
worden in de Tien Geboden een aantal 
basisrichtlijnen gegeven voor het 
dagelijkse leven die gezien kunnen 
worden als een christelijk politiek 
programma. Dit programma heeft het 
welzijn van iedereen op het oog. 

 
d. Het gemeentebestuur dient er zorg voor 

te dragen dat de inwoners van de 
gemeente Goes hun maatschappelijke 
taak en verantwoordelijkheid zo goed 
mogelijk uitvoeren en kunnen 
vervullen. 
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3. Bestuur en financiën 
 

3.1. Bestuur algemeen 

 
Visie: De SGP-ChristenUnie fractie stelt de 
samenleving centraal, de gemeente past een 
bescheiden rol. Een rol die zich kenmerkt door 
naast mensen te staan en samenwerking te 
stimuleren, te wijzen op eigen 
verantwoordelijkheid van inwoners en het 
vangnet te bieden wanneer nodig. 
Het vertrouwen in de overheid en ook de 
gemeente staat onder druk, juist daarom 
betrekt de SGP-ChristenUnie burgers actief bij 
het bestuur van onze gemeente. Als fractie zijn 
we actief en zichtbaar in de maatschappij, dat 
geven we (net als voorgaande jaren) vorm door 
werkbezoeken en het bezoeken van 
bijeenkomsten die helpen zicht te krijgen op de 
ontwikkelingen en gevoelens in de 
maatschappij. 
 
 
De SGP-ChristenUnie noemt de volgende 
aandachtspunten: 

� Samenwerking i.p.v. herindeling van 
(Bevelandse) gemeenten vindt de SGP-
ChristenUnie een goed middel om 
efficiënter en daardoor goedkoper te 
werken. Ook kan samenwerking de 
kwaliteit van de organisatie verder 
versterken. Dat heeft voor de fractie 
dan ook de voorkeur boven een 
gemeente met meer dan 100.000 
inwoners. 

� Samenwerking in gemeenschappelijke 
regelingen blijkt niet altijd aan de 
verwachtingen te voldoen. De fractie 
volgt de resultaten kritisch en stelt zich 
terughoudend op bij uitbreidingen. 

� Binnen gemeenschappelijke regelingen is 
er voldoende ruimte voor Goes om eigen 
beleid uit te voeren. 

� Gemeentelijke herindeling is alleen aan 
de orde indien dat gebeurt op verzoek 
van de betrokken gemeenten zelf, de 
dienstverlening aan de burger daarbij 
gebaat is en de identiteit van de Goese 
gemeenschap daar niet onder lijdt. 

� We betrekken burgers zoveel mogelijk 
bij het bestuur door werkbezoeken, 
open fractiebijeenkomsten en 
themagesprekken te organiseren. 

� Wij willen een mogelijkheid tot een 
burgerinitiatief, waardoor burgers het 
recht krijgen om bepaalde onderwerpen 
op de politieke agenda te plaatsen. 

� We zijn geen voorstander van referenda. 
Keuzes maken is primair een 
verantwoordelijkheid voor de 
volksvertegenwoordiging. 

� De gemeenteraad en het college van 
Burgemeester en Wethouders overleggen 
jaarlijks met vertegenwoordigers van de 
kerken. 

� We zetten onderzoeken naar klant- en 
burgertevredenheid actief in om de 
dienstverlening te verbeteren. 

� Het wijkbudget of dorpsbudget wordt 
verdubbeld en de dorps- en wijkplannen 
worden in samenspraak met de inwoners 
up-to-date en actief gehouden, budget 
wordt beschikbaar gesteld. 

� Gezamenlijk onderhoud van 
speelplaatsen en groen wordt 
gestimuleerd. De gemeente zoekt drie 
proeflocaties om met deze nieuwe vorm 
van burgerparticipatie ervaring op te 
doen.  Speerpunt: 

samenwerking gaat voor 
herindeling 

Speerpunt: verdubbeling 
wijk- en dorpsbudgetten 

Speerpunt: starten met 
burgerparticipatie in 
groenonderhoud 
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� De fractie herkent de steeds verder 
toenemende vraag naar digitale 
dienstverlening. Het aanbod van de 
gemeente Goes daarin wordt uitgebreid 
en sluit maximaal aan bij de wensen van 
de burgers. 

� We willen dat er, om identiteitsfraude 
tegen te gaan, informatie over dit 
fenomeen wordt versterkt. Ook kunnen 
er bijvoorbeeld beschermhoesjes worden 
verstrekt bij de uitgifte van 
reisdocumenten. 

� Het uitgangspunt van het 
personeelsbeleid is: de juiste 
man/vrouw op de juiste plaats. In dat 
beleid dient ruimte te zijn voor 
gewetensbezwaarden, die op 
levensbeschouwelijke gronden bepaalde 
taken niet kunnen uitvoeren. 

� Waar mogelijk wordt zondagsarbeid voor 
ambtenaren voorkomen. 

� Bij verkiezingen wordt in elke mbo-
instelling in de gemeente een 
stembureau ingericht. 

 
3.2 Financiën 
 
Visie: De SGP-ChristenUnie fractie wil dat de 
gemeente herkend wordt als een betrouwbaar 
en goed rentmeester. Structurele uitgaven 
moeten gedekt worden met vaste inkomsten en 
streven naar een schuldpositie van maximaal 
100 % van de omvang van de begroting. 
 
De SGP-ChristenUnie noemt de volgende 
aandachtspunten: 
 

� Actieve afbouw van de schuldpositie met 
1 % van de begroting per jaar, totdat de 
veilige VNG-norm van maximaal 100% 
van de begroting als netto schuldenlast 

is bereikt. 

� Een gezond en verantwoord financieel 
beleid. Tegenover structurele uitgaven 
staan structurele inkomsten.  

� De weerstandscapaciteit voldoet ook in 
opvolgende vier jaar aan de minimale 
norm. 

� Voor de SGP-ChristenUnie is de jaarlijkse 
doorberekening van de inflatiecorrectie 
in de gemeentelijke heffingen en 
belastingen geen vanzelfsprekendheid, 
maar een afweging. 

� Goes mag in het vergelijk van de 
gemeentelijke belastingen voor inwoners 
niet in de top-3 van duurste Zeeuwse 
gemeenten terecht komen. 

� Bezuinigen en uitstellen van kosten gaan 
voor belastingverhogingen. 

� Een zuinig en verantwoord 
subsidiebeleid. Subsidies worden daar 
ingezet waar ze aantoonbaar de 
maatschappij versterken en de markt 
geen ruimte geeft. Er wordt 
gecontroleerd of de subsidie ook besteed 
is aan het afgesproken doel. 

� Rekenkameronderzoeken dragen bij aan 
grip op financiën.  

 
 

 3.3 Openbare orde en veiligheid 
 
Visie: De SGP-ChristenUnie fractie is van 

mening dat de overheid de actieve plicht 
heeft de inwoners te beschermen. Tegen 
criminaliteit, maar ook tegen drugs, 
prostitutie of overmatig drankgebruik. 
Mensen zijn geschapen door God en te 
waardevol om hun vrijheid en 
waardigheid daardoor te verliezen. 

 
De SGP-ChristenUnie noemt de volgende 
aandachtspunten: 

 

Speerpunt: afbouw van 
de schuldpositie met 1 % 
van de begroting per jaar 

Speerpunt: bezuinigingen 
gaan voor belasting-
verhogingen 
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� We sluiten de coffeeshops. 

 

� We willen een drugvrije Goese 
samenleving door het terugdringen van 
het aanbod, in combinatie met 
voorlichting en strikte handhaving  

� We willen een zo terughoudend mogelijk 
beleid, vooral in en vanuit het 
stadscentrum, voor wat betreft het 
toestaan van lawaai en andere vormen 
van overlast veroorzakende activiteiten 
en evenementen. De handhaving van het 
maximaal toegelaten geluidsniveau is 
strikt. 

� Grootschalige evenementen vinden 
zoveel mogelijk buiten de binnenstad 
plaats. In de locatiekeuze wordt de 
overlast voor burgers nadrukkelijk 
meegenomen.  

� Geen uitbreiding van het huidige aantal 

zon- en feestdagen waarop 
winkelopenstelling kan plaatsvinden. 

� We stimuleren de aangiftebereidheid 
van burgers door gebruik te maken van 
o.a. de mogelijkheden van internet en 
social media. 

� De gemeentelijke inbreng in het 
regionale politiebeleidsplan en de inzet 
van de politie krijgen ruim aandacht. 

� We gebruiken bodycams en flexibel 
cameratoezicht om de veiligheid te 
verbeteren. 

� Het integraal veiligheidsbeleid wordt 
gehandhaafd en voortdurend 

geactualiseerd om Goes veilig te 
houden. 

� Op sterkte houden en zo mogelijk 
uitbreiden en aanspreekbaar laten zijn 
van dorps-, wijk- en buurtagenten. 
Instellen van wijkspreekuren, zodat 
wijkbewoners gemakkelijker hun verhaal 

kwijt kunnen. De politie is ook 's nachts 
bereikbaar. 

� We stimuleren het Keurmerk Veilig 
Ondernemen (KVO) zowel voor 
winkelgebieden als bedrijventerreinen. 

� Waar mogelijk wordt het aanpassen van 
woningen naar Keurmerk Veilig Wonen-
niveau aangemoedigd. 

� We stimuleren actieve deelname van 
burgers in wijken en dorpen via 
Burgernet en bijvoorbeeld WhatsApp 
Buurt-Preventie. 

� We willen een optimaal op haar taak 
berekende brandweerorganisatie binnen 
de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Ook 
daarbij dient continue aandacht te zijn 
voor een balans tussen het nut en de 
investeringen. 

� We geven voldoende aandacht en ruimte 
aan brandweervrijwilligers. Werving van 
jeugd voor het brandweerkorps verdient 
hoge prioriteit om als kweekvijver voor 
de brandweer te dienen. 

� We steunen uitstapprogramma’s voor 
prostituees. 

� We willen voorlichtingsprogramma’s 
voor jongeren rondom cybercrime, 
loverboys en internetgedrag. 

 

Speerpunt: een 
drugsvrije samenleving: 
inzet op sluiten van de 
coffeeshops 

Speerpunt: een actieve 
en wijkagent voor elke 
wijk of dorp 

Speerpunt: samen rust op 
zondag 
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4. Ruimte en economie 
 
4.1 Verkeer 
 
Visie: De SGP-ChristenUnie fractie vindt dat 
mobiliteit en bereikbaarheid mensen bij elkaar 
brengt en een voorwaarde is voor een gezonde 
economie. De impact van verkeer en transport 
op de kwaliteit van wonen en de leefomgeving 
moet waar mogelijk worden verkleind. 
 
De SGP-ChristenUnie noemt de volgende 
aandachtspunten: 
 

� We geven bijzondere aandacht aan 
scholieren waar het gaat om de 
bereikbaarheid van de scholen en aan de 
toegankelijkheid van de openbare 
ruimte voor kwetsbare deelnemers aan 
het verkeer.  

� We stimuleren vroegtijdig en praktisch 
verkeersonderwijs op basisscholen door 
het benadrukken van het belang en het 
beschikbaar houden van lespakketten. 

� Voor ons is de bereikbaarheid van de 
bedrijventerreinen in De Poel van groot 
belang voor de economische 
aantrekkelijkheid van de gemeente en 
vraagt dan ook permanente aandacht, 
ook na de ingebruikname van de afslag 
van de A58. Wanneer nodig wordt de 
rechtstreekse verbinding tussen de 
Nansenbaan en de Anthonie Fokkerstraat 
gelegd. 

� We willen de geluidhinder en 
trillinghinder van het treinverkeer 
beperken, door het snel en compleet 
uitvoeren van het pakket van 
maatregelen zoals dat met ProRail is 
afgesproken. Verdere vertraging wordt 
niet geaccepteerd. 
 

� We voeren het parkeerbeleid uit met 
een goede balans tussen gemak, gebruik 
en opbrengsten. Daarbij moet de 
bereikbaarheid van de binnenstad 
optimaal blijven. Tariefmaatregelen 
kunnen hierbij een functie hebben.  

� Uitbreiden van betaald parkeren in de 
woonwijken doen we niet zonder overleg 
met de bewoners.  

� Betaling van parkeren achteraf krijgt 
onze voorkeur en wordt gestimuleerd. 

� We realiseren voldoende oplaadpunten 
voor elektrische of hybride auto’s. Het 
parkeren op deze laadplaatsen wordt 
betaald. 

� De fractie wil voorzien in de behoefte 
aan een gelegenheid tot kort parkeren 
aan de oostkant van de binnenstad. Een 
kort bezoek aan de binnenstad wordt 
daardoor eenvoudiger en 
aantrekkelijker. 

� We stimuleren fietsgebruik en spelen in 
op het gebruik van elektrische fietsen 
o.a door laadpunten en stalling te 
realiseren. 

� We pleiten bij de Provincie Zeeland voor 
een structurele verbetering van de 
doorstroming op de Deltaweg. 

  

Speerpunt: elke 
basisschoolleerling krijgt 
verkeersles 

Speerpunt: pakket met 
maatregelen aan het 
spoor wordt zonder 
vertraging uitgevoerd 
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4.2 Economische zaken en toerisme 
 

Visie: De SGP-ChristenUnie fractie is trots op 
onze Goese ondernemers en wil ze graag 
faciliteren. Wel verliezen we hierbij niet het 
rentmeesterschap, het bouwen èn bewaren, 
niet uit het oog. Een gezonde balans tussen 
‘welzijn’ en ‘welvaart’ is het uitgangspunt 
van de fractie. 

 
De SGP-ChristenUnie noemt de volgende 
aandachtspunten: 

� SGP-ChristenUnie pleit voor het zoveel 
mogelijk regionaal inkopen van diensten 
en goederen. 

� We zetten in op ‘Goes promotie’ met 
een evenwicht tussen kosten en 
resultaat. Die inzet is breder dan alleen 
de binnenstad van Goes. 

� We bestrijden de leegstand in de 
binnenstad binnen de gemeentelijke 
mogelijkheden. 

� We starten een pilot met ondernemers 
over cybercrime. Dit thema moet stevig 
worden beetgepakt, omdat de gevolgen 
hiervan voor ondernemers (ook in Goes) 
hand over hand toenemen. 

� SGP-ChristenUnie wil economische 
activiteiten stimuleren, maar stelt 
daarbij ook grenzen. Werk is geen doel 
op zichzelf, maar richt zich op de 
bijdrage aan de maatschappij en het 
verwerven van inkomsten. De Bijbelse 
grenzen voor werk en economie zijn: 
geen 24 uurseconomie. 

� Wat de balans tussen welzijn en 
welvaart betreft, is SGP-ChristenUnie 
van mening dat niet alle economische 
activiteiten naar Bijbelse maatstaven 
bijdragen aan een verantwoorde 
samenleving. Daarom wijst ze 
activiteiten en voorzieningen zoals 
prostitutie, gokhallen en coffeeshops af. 

� We onderzoeken of oudere 
bedrijventerreinen herbestemd kunnen 
worden in plaats van gerevitaliseerd. 

� We werken actief aan het bestrijden van 
(jeugd)werkloosheid. 

� We beperken de gemeentelijke 
administratieve lasten voor ondernemers 
o.a. door proactief met hen in gesprek 
te gaan en hen te bevragen op ervaren 
knelpunten en deze vervolgens binnen 
de wettelijke mogelijkheden op te 
lossen. 

� We richten een ondernemersloket in  
voor alle ondernemers en 
bedrijfscontacten, dit met oog op de 
ontwikkelingen binnen de omgevingswet. 

� We creëren mogelijkheden voor een 
winkel aan huis in de dorpen en in het 
buitengebied. 

� De Health Campus, een kennis- en 
innovatienetwerk voor de zorgsector, 
biedt veel kansen voor werkgelegenheid, 
onderwijs en innovatie en wordt krachtig 
gestimuleerd.  

� Toerisme is voor Goes belangrijk, vooral 
voor de middenstand en de horeca. 
Ondernemers verdienen ondersteuning 
en medewerking van de gemeente. 

� We ondersteunen de ontwikkelingen 
rondom zorgtoerisme, waar mogelijk. 

Speerpunt: percentage 
vastleggen van de inkoop 
die regionaal wordt 
gedaan 

Speerpunt: 
ondernemersloket 
inrichten voor alle 
ondernemers en 
bedrijfscontacten 

Speerpunt: ontwikkeling 
Health Campus samen 
met zorgonderwijs 
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� We versterken het eigen imago van Goes 
door toeristische evenementen in relatie 
tot de  cultuurhistorie van Goes (oude 
ambachten, streekproducten etc) in 
combinatie met de weekmarkt op 
dinsdag en zaterdag te houden. 

� De Singelstraat wordt groener en er 
wordt een passende invulling gezicht 
voor het Oude Manhuis. 

 
 
4.3 Openbare ruimte 
 
Visie: De SGP-ChristenUnie fractie vindt dat dat 
de openbare ruimte van alle burgers is. De 
gemeente draagt zorg voor een schoon en groen 
Goes, maar staat open voor de samenwerking 
met bewoners die zelf onderhoud aan groen 
willen uitvoeren. 
 
De SGP-ChristenUnie noemt de volgende 
aandachtspunten: 
 

� Voortdurende aandacht voor de kwaliteit 
van de leefomgeving is voor ons zeer 
belangrijk. Daarbij valt te denken aan 
aspecten als sociale veiligheid, 
voldoende groenvoorzieningen, goed 
verzorgde bestrating, trottoirs, 
groenvoorzieningen, wandelpaden en 
parken/plantsoenen, maar ook aan het 
tegengaan van geluidsoverlast en 
overmatige lichthinder. 

� We gaan verrommeling door leegstaande 
agrarische bebouwing in het 
buitengebied tegen door soepele regels 
voor nieuwe functies. 

� We maken beleid om de natuur weer in 
de stad te krijgen. 

� We stimuleren burgerparticipatie en 
sociale samenhang door het inrichten 
van buurttuinen. 

� We willen geen verdere bezuinigingen op 
het onderhoud van groen en bestrating 

in de gemeente. 

� We staan positief tegenover trends als 
burgerparticipatie en burgerbeheer bij 
het onderhoud en beheer van de 
openbare ruimte en faciliteren dit waar 
mogelijk. 

� Waar we kunnen, gaan we in de 
openbare ruimte uitingen tegen die 
oproepen tot overspel. 

 
4.4 Wonen en ruimte 
 
Visie: De SGP-ChristenUnie fractie gunt 
iedereen een betaalbaar en passend huis in een 
prettige wijk. De gemeente richt zich vooral op 
het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid. 
Met een toekomst gericht woningbeleid, waarin 
starters hulp krijgen, zorgen we samen met de 
markt voor voldoende woningen ook in de 
sociale huur sector. 
 
 
De SGP-ChristenUnie noemt de volgende 
aandachtspunten: 

Stedenbouwkundige kwaliteit 

� Voor ons is groei van de gemeente Goes 
geen doel op zich. Belangrijker is dat de 
stad en de dorpen aantrekkelijk zijn en 
blijven om te wonen. Kwaliteit gaat 
boven groei. 

� We staan positief tegenover 
kleinschalige ontwikkelingen voor de 
pleziervaart en (verblijfs)recreatie, 
eventueel in combinatie met het 
Hollandsche Hoevegebied, maar de 
uitvoering dient door commerciële 
partijen te worden gedaan. 

� Bij de verdere ontwikkeling van het 
havengebied zijn we alert op goede 
communicatie met de individuele 
ondernemers en houden rekening met de 
belangen van de binnenschippers die in 
Goes hun thuishaven hebben. 

� We wijzen hoogbouw niet bij voorbaat 
af, mits deze past in de omgeving (de 
Goese maat) en geen inbreuk betekent 
op de privacy van omwonenden. 

� Ten behoeve van de leefbaarheid 
realiseren we voldoende openbare 
ruimte, zoals groenvoorzieningen, 
parken, pleinen en speeltuinen. Deze 
fungeren als longen van de stad en Speerpunt: proef met ten 

minste drie buurttuinen 
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bieden ruimte voor sport en 
ontspanning. 

� Op woonerven wordt het parkeren op 
eigen terrein tegengegaan wanneer de 
ruime daarvoor duidelijk niet geschikt is. 

Omgevingsplannen 

� Bestemmingsplannen voor de stad en 
dorpen moeten (vooruitlopend op de 
nieuwe omgevingswet) flexibel en 
integraal worden opgezet zodat 
maatwerk mogelijk blijft. 

� In bestemmings- en/of 
omgevingsplannen anticiperen we waar 
mogelijk op de veranderingen qua 
huisvestingsbehoefte van ondernemers. 
Voorbeelden hiervan zijn 
internetbedrijven op bedrijventerreinen, 
(perifere) detailhandel, afwijkende 
behoeften van zzp’-ers etc. 

� We stellen in de omgevingsplannen 
ruime kaders om de samenleving ruimte 
te bieden gezamenlijk tot planvorming 
te komen. 

Bouwen en Wonen 

� Wij willen terughoudendheid in actief 
grondbeleid. Het fors uitbreiden van de 
grondpositie ligt niet voor de hand. 

� We streven naar gedifferentieerde 
woonwijken (sociaal, middelduur, duur). 

� De (financiële) bereikbaarheid van 
woningen voor starters en éénverdieners 
is voor ons een belangrijk 
aandachtspunt. We willen dat woningen 
met lage huren zoveel mogelijk 
beschikbaar komen voor mensen met 
een laag inkomen. 

� We handhaven startersleningen voor 
bestaande woningen. Deze leningen 
stimuleren de woningmarkt vanaf de 
onderkant. 

� We handhaven en stimuleren het gebruik 
van de blijversleningen, zodat mensen 
langer in hun vertrouwde omgeving 
kunnen blijven wonen. 

� In de dorpskernen moet woningbouw 
voor de eigen woonbehoefte mogelijk 
blijven. 

� We willen een actief beleid voor het 
realiseren van primaire voorzieningen op 

het gebied van wonen, zorg en welzijn 
voor de leefbaarheid in de wijken en 
dorpen. 

� Wijkgebouwen en dorpshuizen blijven 
beschikbaar bij een redelijke 
exploitatie, tenzij er geschikte 
alternatieven met voldoende draagvlak 
zijn. 

� We maken in overleg met de 
buurgemeenten afspraken over de 
woningbouw. 

� We willen de mogelijkheid van vestiging 
van mantelzorg nabij woningen toelaten 
in de omgevingsplannen. 

� In de gemeente wordt ruimte geboden 
aan vernieuwende woonconcepten zoals 
tiny houses. 

 

 
Speerpunt: ruimte bieden 
aan vernieuwende woon-
concepten als tiny houses 
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5. Onderwijs, sport en cultuur 
 
Visie: De SGP-ChristenUnie fractie wil dat 
kinderen in veiligheid en geborgenheid kunnen 
opgroeien. Daarom wordt er ingezet op veilige 
gezinnen, scholen en buurten. De gemeente 
Goes maakt sport en cultuur mogelijk, maar de 
gebruikers dragen evenredig bij aan de kosten. 
 
De SGP-ChristenUnie noemt de volgende 
aandachtspunten: 
 

Onderwijs 

� We willen zoveel mogelijk voorkomen 
dat de laatste basisschool in kleine 
kernen of bepaalde wijken wordt 
opgeheven, waarbij wel de kwaliteit van 
het onderwijs voorop moet staan. 

� We zorgen voor een adequate 
vergoeding voor het leerlingenvervoer 
om zo de keuzevrijheid van de ouders en 
de bereikbaarheid van de school voor de 
leerlingen te bevorderen of te 
behouden. 

� Het waarborgen van het recht op 
schoolbegeleiding in overeenstemming 
met de eigen grondslag en doelstellingen 
is voor ons van groot belang. Dit dient 
plaats te vinden op grond van de vrijheid 
van richting en inrichting van het 
onderwijs. 

� We stimuleren cursussen op het gebied 
van opvoedingsondersteuning voor de 
ouders van kinderen, bijvoorbeeld vanuit 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

� Er moet een actieve rol in het koppelen 
van het bedrijfsleven aan het onderwijs 
ingenomen worden door de gemeente. 
Door nauwe contacten met zowel leiding 
als leerlingen zal de afstemming tussen 
de behoefte van het bedrijfsleven en de 
onderwijsinspanningen aan de andere 
kant verbeteren. 

� We willen een positieve benadering van 
voorlichting m.b.t. herkenning van 
kindermishandeling en andere 
gezinsproblemen als belangrijk 
preventiemiddel. 

� We steunen campagnes tegen en 
voorlichting over het herkennen van 
pesten op school. 

� Blijvende aandacht voor campagnes voor 
veilig verkeer, voorkoming van 
milieuvervuiling, tegengaan van drugs- 
en alcoholgebruik en gokverslaving zijn 
voor ons belangrijke instrumenten. 

� Daar waar mogelijk moet de gemeente 
zorgen voor een goede samenwerking 
tussen de zorgsector, welzijnssector en 
het onderwijs. De SGP-ChristenUnie 
staat positief tegenover brede 
opleidingsmogelijkheden voor de Zorg- 
en Welzijnssector, om ook het tekort op 
de arbeidsmarkt op te vangen. Dit komt 
samen in de Health Campus. 

 

Kunst en cultuur 

� De fractie ziet de waarde van kunst en 
cultuur voor de samenleving. Steeds 
wordt de afweging gemaakt tussen de 
kosten en de waarde. 

� Voor ons dienen culturele voorzieningen 
een zo breed mogelijk draagvlak te 
hebben. Van de gebruiker mag een 
redelijke vergoeding worden gevraagd 

� Scholieren worden in aanraking gebracht 
met diverse cultuurvormen, waarbij wel 
rekening wordt gehouden met de 
identiteit van de scholen. 

� We voeren een eenduidig beleid voor het 
subsidiëren van kunst en cultuur. 

� De openbare bibliotheek dient zo 
optimaal mogelijk bereikbaar te zijn. 

Cultureel erfgoed en museum 

� De SGP-ChristenUnie wil een actief 
beleid ten aanzien van monumentenzorg 
en het behoud van het culturele 

Speerpunt: stimuleren 
van het aanbieden 
zorgopleidingen in Goes 
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erfgoed. Er dient aandacht te zijn voor 
de lokale identiteit en geschiedenis. 

� We willen het gemeentearchief 
toegankelijk houden, maar zetten 
daarbij in op redelijke kosten en waar 
mogelijk digitalisering. Het 
vrijwilligerswerk wordt daarbij positief 
benadrukt. 

� Het Historisch Museum De Bevelanden 
wordt door ons gewaardeerd. De fractie 
zet zich in voor behoud van het museum 
tegen redelijke kosten voor de 
gemeente. 

Sport 

� Het sportbeleid moet erop gericht zijn 
iedere burger in de gelegenheid te 
stellen zich op een gezonde manier te 
ontplooien. Op het terrein van sport 
liggen ook kansen burgers met elkaar in 
contact te brengen. Daar kunnen 
mensen leren samen te werken en 
respect voor elkaar te hebben. 

� We geven de voorkeur aan de 
(mede)financiering van 
sportaccommodaties boven de 
subsidiëring van sportverenigingen. 

� We ontmoedigen en beperken het 
alcoholgebruik in sportkantines. Gezond 
eten en drinken wordt gestimuleerd. 

� Roken wordt verboden op alle 
sportterreinen waaraan de gemeente 
meebetaald. 

� Het sportaanbod moet goed toegankelijk 
zijn voor ouderen en mensen met een 
functiebeperking. 

 

 
  

Speerpunt: Alcoholvrije 
sportkantines zijn de 
norm 
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6. Welzijn 
 
Visie: De SGP-ChristenUnie fractie wil opkomen 
voor zwakkeren in onze samenleving. We zien 
vanuit Bijbelse naastenliefde om naar mensen 
in kwetsbare en eenzame omstandigheden. 
 
 
De SGP-ChristenUnie noemt de volgende 
aandachtspunten: 

Welzijn 

� Aanvullend op de ondersteuning vanuit 
familie, kerk en maatschappelijke 
verbanden wil SGP-ChristenUnie dat de 
gemeente zorgt voor een goed sociaal 
vangnet voor hen die desondanks toch 
buiten de boot dreigen te vallen. 

� We bieden ondersteuning aan hen die 
zich inzetten voor de jeugd, pleegouders 
en gastoudergezinnen die door 
decentralisatie van de Jeugdzorg 
mogelijk minder ruimte krijgen. 

� Het inrichten van woonservicegebieden 
blijft voor SGP-ChristenUnie speerpunt 
van beleid. 

� Het tegengaan van eenzaamheid is voor 
ons van groot belang 

� De politie, de GGZ, de Spoedeisende 
Hulp-afdeling van het ziekenhuis en de 
wijkteams maken afspraken over wat te 
doen bij het aantreffen van mensen met 
verward gedrag. Voorkomen wordt dat 
deze mensen in een politiecel terecht 
komen.  

 

WMO 

� We zijn voorstander van een ruimhartig 
beleid, dat voorwaarden schept voor de 
burger om zijn eigen 

verantwoordelijkheid te nemen en 
solidair te zijn ten opzichte van mensen 
met een psychische aandoening, 
handicap of langdurige zorgbehoefte. 

� We zorgen voor een optimale uitvoering 
van de WMO. 

� Het garanderen van een optimale 
keuzevrijheid, zodat burgers hulp 
kunnen kiezen bij een organisatie die bij 
hun identiteit past, is voor ons 
belangrijk 

� We zetten in op innovatieve vormen van 
zorg, waarbij de gemeente zowel 
stimulerend, ondersteunend als 
regisserend aan de slag gaat. De Health 
Campus kan daarin een proeftuin 
vormen. 

� De gemeente bewaakt in alle gevallen 
de kwaliteit van de geleverde zorg. 

� Zorginitiatieven vanuit de samenleving 
(zowel individueel als collectief) worden 
door ons gestimuleerd en waar mogelijk 
ondersteund. 

� We vinden een geïntegreerde benadering 
van WMO en Participatiewet, zowel 
financieel als inhoudelijk, van belang. 
Daarbij staat de inwoner centraal. 

Vrijwilligerswerk en mantelzorg 

� De SGP-ChristenUnie vindt 
vrijwilligerswerk voor het 
verenigingsleven en hulp aan onze 
zorgbehoevende burgers van groot 
belang. Vrijwilligers zijn het ‘sociale 
cement’ van de samenleving. Daar waar 
mogelijk moet de gemeente het 
vrijwilligerswerk actief en krachtig 
steunen en stimuleren 

� Eveneens benadrukt SGP-ChristenUnie 
het grote belang van mantelzorgers en 
wil deze waarderen. 

Zorg voor ouderen 

� Het ouderenbeleid is erop gericht dat de 
ouderen in staat worden gesteld zo lang 
mogelijk in hun eigen woonomgeving te 
wonen, waarbij gewaakt wordt voor 
vereenzaming. 

Speerpunt: 
Identiteitsgebonden zorg 
blijft beschikbaar 
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Zorg voor mensen met een 
functiebeperking 

� We willen dat het gehandicaptenbeleid 
er op gericht is dat de medemens met 
een functiebeperking zo optimaal 
mogelijk binnen de gemeenschap kan 
functioneren.  

� De sociale werkvoorziening moet zo 
optimaal mogelijk in stand worden 
gehouden en waar nodig financieel 
ondersteund door middel van het 
inhuren van de werkvoorziening door de 
gemeente. Concurrentievervalsing door 
deze werkvoorziening dient te worden 
vermeden. 

� Initiatieven voor sociale voorzieningen 
ten behoeve van individuele gevallen 
worden positief benaderd.  

Zorg voor jeugd en jongeren 

� Jongeren verdienen mogelijkheden voor 
gezonde ontspanning en onderlinge 
ontmoeting in de directe leefomgeving. 
Daarom willen wij aantrekkelijke 
speelvoorzieningen en trap- en 
speelveldjes in elke wijk en kern. 

� In het geval van achterstandssituaties 
spant de gemeente zich in om in 
samenwerking met de professionele 
organisaties de jongeren de 
mogelijkheid van een nieuwe start te 
bieden. 

� Kerken, scholen en andere 
maatschappelijke instellingen worden  
door ons blijvend betrokken bij de 
uitvoering van het gemeentelijk beleid 
in het kader van de Jeugdzorg. 

� We ondersteunen gezondheidsprojecten 
die gericht zijn op de jeugdige inwoners, 
zowel wat betreft de geestelijke als 
lichamelijke gezondheidszorg. 

� Er wordt ingezet op hulp bij het 
voorkomen van (v)echtscheidingen, 
waarin bijzondere aandacht is voor 
betrokken kinderen. 

� We starten met een pilot om schulden 
van jongeren over te nemen en actieve 
begeleiding te bieden, zodat levens 
weer op de rails komen. 

Zorg voor minderheden 

� We willen het inburgeringbeleid er 
verder op richten om waar mogelijk 
deze groep aan het arbeidsproces te 
laten deelnemen en zeker in te zetten 
bij bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. 

� Bij inburgering worden meteen de 
mogelijkheden bezien voor eventuele 
opleidingstrajecten, taalstages, werk- en 
leerprojecten. Onderdeel van deze zorg 
is een krachtig handhavingsbeleid met 
zorgvuldige termijnbewaking. Ervoor 
zorg dragen dat de Stichting 
Vluchtelingenwerk en Nieuwkomers Goes 
financieel in staat wordt gesteld haar 
taak goed te kunnen uitvoeren. 

� Christelijke barmhartigheid voor 
vluchtelingen en vergunninghouders en 
zorgen voor accurate opvang in 
samenwerking met diverse burgerlijke 
initiatieven. 

� Voor asielzoekers in de gezinslocatie 
zorgen we ruimhartig en bereiden we 
mensen voor op een komende terugreis. 

Gezondheidszorg 

� Burgers zorgen in eerste instantie voor 
hun eigen zorg, de gemeente kan hierin 
als vangnet fungeren.  

� Bij mogelijkheden tot het sluiten van de 
abortuskliniek in de gemeente willen we 
hier onmiddellijk toe over te gaan. 

� Wat betreft de gezondheidsvoorlichting 
en -opvoeding nemen we voorzichtigheid 
in acht met de verschillen in 
levensovertuiging. Het gemeentebestuur 
dringt er daarom bij de GGD op aan 
hiermee rekening te houden. 

� Bij prostitutie streng controleren op, en 
hard optreden tegen illegaliteit en 
mensen(vrouwen)handel. 

� Er wordt geïnvesteerd in 
beschikbaarheid en bekendheid van 
alternatieven voor een abortus.  

� Er wordt geïnvesteerd in hulp en 
ondersteuning voor jonge moeders. 
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7. Werk, inkomen en zorg 
 
Visie: De SGP-ChristenUnie fractie is van 
mening dat het zorgen voor de armen een 
Bijbelse opdracht is. Daarom willen we een 
goed bestaansminimum en een bruikbaar 
sociaal vangnet bieden aan iedereen die dat 
nodig heeft.  
 
 
De SGP-ChristenUnie noemt de volgende 
aandachtspunten: 

Armoedebestrijding 

� We bevorderen actieve deelname aan 
het arbeidsproces om in het eigen 
levensonderhoud te voorzien. Daarbij 
wordt rekening gehouden met de zorg 
voor kinderen. 

� Het gemeentebestuur zorgt voor één 
loket voor de minima, waar men terecht 
kan voor o.a. de uitkering, bijzondere 
bijstand en individuele huursubsidie. 

� De gemeente voert regelmatig controles 
uit op de rechtmatigheid van de 
uitkeringen. Bij fraude wordt het teveel 
uitgekeerde bedrag altijd 
teruggevorderd. Fraude mag niet lonend 
zijn. 

� We willen dat stille armoede en 
vereenzaming actief worden opgespoord 
en dat er, indien nodig, adequate hulp 
wordt geboden. 

� De voedselbank kan wat ons betreft 
rekenen op een vast bedrag per jaar dat 
gebaseerd is op het aantal gezinnen in 
de gemeente Goes dat gemiddeld 
genomen wordt ondersteund. Daar waar 
nodig dient de gemeente in 
samenwerking met de kerken en andere 
organisaties en instellingen de 
voedselbank te steunen. 

� De samenwerkingsrelaties met andere 
instellingen op het gebied van 
armoedebestrijding zoals diaconieën, 
voedselbank, moeten beter worden 
benut. 

Re-integratie 

� Wij willen dat er, binnen de wettelijke 
normen, zoveel mogelijk werkervarings- 
en re-integratieprojecten binnen de 
gemeente Goes worden gecreëerd. Een 
geleidelijke overgang van 
vrijwilligerswerk naar werken met 
behoud van uitkering moet mogelijk 
zijn. 

Sociale activering 

� Wij stimuleren sociale activering waar 
mogelijk. 

� Wij bevorderen participatie van onze 
burgers waar mogelijk en/of begeleiden 
hen naar betaald werk. Hierbij is het 
kunnen leveren van maatwerk van groot 
belang.  

� Bij aanbestedingen wordt minimaal 10% 
Social Return On Investment (SROI) 
opgenomen Bij de uitvoering wordt 
hierop streng getoetst. 

Verslavingszorg 

� We willen een actief beleid wat betreft 
alcoholmatiging en het tegengaan van 
drugsgebruik en roken. 

� We wenden alle mogelijke middelen aan 
om verslaving (roken, alcohol, drugs en 
gokken enz.) te voorkomen. We 
verbieden reclame voor alcohol, tabak 
en drugs op openbare plaatsen. 

� We bevorderen de opvang van 
verslaafden om hen zo van hun 
verslaving af te helpen. Hierbij is 
identiteitsgebonden zorg mogelijk. 

� We stimuleren de voorlichting over de 
gevaren van verslavende middelen.  

� We zijn voor het sluiten van de 
coffeeshops. 

� We bevorderen een daadkrachtige 
aanpak tegen drugshandel. 

� We zijn voor een uitsterfbeleid van 
kansspelautomaten. 
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8. Milieu 
 
Visie: SGP-ChristenUnie vindt het in stand 
houden en bevorderen van een goed milieu een 
rechtstreeks uitvloeisel van de opdracht van 
onze Schepper om Zijn schepping te bouwen en 
te bewaren. 
 
De SGP-ChristenUnie noemt de volgende 
aandachtspunten: 
 
 

� We willen een innovatieve aanpak van 
het klimaatbeleid, waarbij de nodige 
financiële middelen (ook voor een 
adequate personeelsformatie) 
beschikbaar worden gesteld. 

� Lokale klimaatinitiatieven bevorderen 
we. Zonneboilers en het gebruik maken 
van aardwarmte zijn voorbeelden. 
Nieuwbouwwoningen zullen steeds meer 
energieneutraal moeten worden 
gebouwd. 0-op-de-meter woningen 
krijgen voorrang bij 
duurzaamheidsleningen. 

� We stimuleren het gebruik van 
alternatieve, duurzame energiebronnen 
en warmtekrachtkoppeling en waar 
nodig deze met adviezen ondersteunen. 
Zonne-energie heeft daarbij de voorkeur 
boven windenergie. 

� We sluiten aan bij de Energieke Regio, 
om onze ondernemers te stimuleren 
duurzaamheidsmaatregelen te nemen. 

� Windturbines concentreren op enkele 
door de provincie aangewezen locaties, 
zodat de aantasting van landschap en 
horizon zoveel mogelijk wordt beperkt. 

� We willen energiebesparende 
maatregelen voor minima ondersteunen. 

� We betrekken verenigingen en kerken 
blijvend bij de inzameling van oud 
papier of eventuele andere 
werkzaamheden tegen een voor hen 
aantrekkelijke beloning. 

� De groei van ongewenste kruiden op 
straten en trottoirs wordt op een 
effectieve wijze tegengegaan. Ook aan 
straat- en plantsoenvervuiling de nodige 
aandacht geven. De gemeentelijke 

toezichthouders dienen hier een 
signalerende taak te vervullen. 

� Bomen, struiken en plantsoenen 
bevorderen de leefbaarheid in de 
gemeente. Daarom verdient groen voor 
ons extra aandacht. 

� Bij afvalinzameling moet het 
milieurendement worden verbeterd. 
Daarom moeten afvalstromen tegen 
aanvaardbare kosten voor de burger 
optimaal worden gescheiden. 

 
Lijkbezorging 

 

� Zorgen voor voldoende en piëteitsvolle 
gelegenheid voor het begraven van 
overledenen. Tijdig ruimte creëren voor 
uitbreiding en/of aanleg van 
begraafplaatsen. 

� De begraafplaatsen in Goes krijgen 
voldoende onderhoud om respectvolle 
herdenking voor iedereen mogelijk te 
maken. 

� Begraven blijft mogelijk tegen redelijke 
tarieven. 

 
 
 
 
 
Kijk voor verdere informatie op: 
www.sgp-cu.nl 
 
of mail met de SGP-ChristenUnie fractie: 
sgp-cu@zeelandnet.nl 
 
Tel. nr. fractievoorzitter (Johnny Lukasse): 06-
10041991 


